OBS: Coronasituationen kan medføre tilpasninger i nedenstående reglement!

Sæson 2020-2021
Propositioner for Jysk-Fynsk Grandprix i ungdomsvolley for hold vest for Storebælt
Hensigten med turneringen er dels at finde de rette deltagere til DM for begge køn i U15- og U17volleyball og dels at skabe rammer for nogle ungdomsstævner, hvor holdene møder jævnbyrdige og
jævnaldrende modstandere, så der er basis for nogle gode og udviklende kampe.
1. Tilmelding og afbud
-Senest 14 dage før første stævne skal man melde sig til via mail til jd@mjvb.dk eller i det fælles
tilmeldingssystem for Ungdoms- og Teenhold (http://staevner.teenvolley.dk/)
Tilmeldingen gælder til alle tre/fire stævner og koster 600 kr/hold. MJVB opkræver beløbet hos
klubberne.
-Eventuelle Holdfællesskaber skal være godkendt af Volleyball Danmark før de kan deltage i
kvalifikationsstævnerne. Ansøgningen skal være hos turnering@volleyball.dk senest 1. nov.
Bemærk også muligheder for dobbelt klubtilhørsforhold.
Der kan søges dispensation til at benytte piger på et drengehold. Det skal søges hos VD senest 14
dage før første runde i Jysk-Fynsk Grand prix i den pågældende række.
Se mere i VDs ungdomsreglementer:
http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/ungdomsturneringer.
Flere hold i samme række:
En klub kan nu deltage med flere hold i samme række. Det gælder i kvalifikationen, men man kan
dog kun kvalificere 1 hold direkte til DM. Der kan imidlertid søges wildcard til endnu et hold med
begrundelse i en god kvalifikationsturnering. Hvis man deltager med flere hold i kvalifikationen, er
spillerne bundet til det hold, de starter på for resten af kval-turneringen. Der kan dog gives
dispensation af turneringslederen i forbindelse med fx skader eller skolerejser, som rammer et af
holdene. Bindingen gælder ikke til selve DM, hvor alle lovlige spillere i klubben kan benyttes.
-Senest mandag før et stævne kl. 21.00, kan man melde afbud. Det sker til turneringsleder, Jørgen
Donslund, jd@mjvb.dk. Rettidigt afbud er bødefrit. Kommer afbud efter fristens udløb, skal man
betale en bøde på 300 kr. Afbud på selve spilledagen koster 600 kr. i bøde.

2. Turneringssystem
Der spilles 3 stævner i U15 med start i januar, mens U17 spiller 4 runder med start i december. Det
er Grand Prix-stævner, hvor der gives point i forhold til det antal hold, der er tilmeldt rækken. Hvis
alle tilmeldte hold deltager i stævnet, får dem, der ender sidst 1 point, næstsidste får 2 point osv.
Vinderne får et ekstra point i bonus. Hvis der er færre hold med til et eller flere stævner, eller hvis
der er geografisk opdeling i første runde, gives samme antal point til stævnets vindere osv., som
ved stævner med fuld deltagelse.
Hvis der er mere end 9 hold i en række deles den geografisk i to puljer i første runde. I anden runde
vil de tre bedste hold fra hver geografisk pulje mødes i en A-række og de næste i en B-række.
Vinderen af B-rækken får også et GP-point i bonus samt en oprykning til A-rækken i næste runde. I
sidste runde kan turneringslederen tilpasse puljeinddeling og puljestørrelse, således at de

afgørende slag om fx den sidste adgangsgivende 4. plads i en U16-række sker i indbyrdes kamp
mellem kandidaterne, der simpelthen sættes i samme pulje.
Turneringslederen kan også fravige puljeinddelingsprincipperne i 2. runde (og 3. runde hos U17),
hvis det på den måde kan undgås, at der spilles puljer, der er identiske med puljerne i den
foregående runde. Det kan fx ske ved at bytte rundt på de to puljers andet-seedede hold. Hvis 3
eller flere hold i en række allerede ved tilmeldingen gør opmærksom på, at de helst vi spille i Brækken, laves der en B-række allerede fra første runde.
Før slutstillingen udregnes fratrækkes hvert hold halvdelen af de point, de fik den dag, de scorede
færrest point. Dermed er der en (lille) chance for at kvalificere sig til DM, selv om man er nødt til at
melde afbud til et af de tre/fire stævner.
(eks.: Et U15-hold får 4 point i første stævne og 7 point i både andet og tredje stævne. Holdet fratrækkes det
halve af 4 point og ender med i alt 16 GP-point. Et andet hold får 7 point i første stævne, deltager ikke i andet
stævne (=0 point) og scorer 9 point i 3. stævne. Der fratrækkes det halve af 0 – altså ikke noget, og holdet
slutter også med 16 point.)

I tilfælde af pointlighed vil det senest spillede stævne afgøre stillingen.
(Det sidst nævnte hold i eksemplet ovenover placerer sig altså forrest i stillingen i kraft af resultatet i tredje
runde, hvor de fik 9 point mens det andet hold fik 7 point. Hvis det først nævnte hold havde fået 5 point i
første stævne havde de haft 16,5 point og ville være sluttet forrest)

Det hold, der slutter med flest GP-point er Jysk-Fynsk Mester.
På samme måde afgøres de følgende placeringer.
Nr. 1-4 i den samlede stilling i hver række er kvalificeret til deltagelse i DM.
Øvrige hold, der søger wildcard vil bla. blive vurderet på deres indsats i denne turnering.
3. Regler
Der spilles efter de internationale regler.
Tolkning af reglerne for deltagelse i den kvalificerende turnering, er de samme som ved DM:
a. Der SKAL være 6 spillere på banen
b. I hver aldersgruppe spilles i en pige- og en drengerække. Evt. brug af piger på drengehold
kræver dispensation fra VD som søges 14 dage før første stævne.
c. Der spilles med springservelinie 3 m fra bagvæggen, hvor der er kortest afstand til væg eller
andre forhindringer – og stregen placeres i samme afstand fra nettet på den anden
banehalvdel.
Ved stævner, hvor holdene spiller 3 kampe, spilles bedst a 3 sæt til 25/25/15 (vindes med 2).
Ved stævner, hvor hold spiller 4 kampe kortes kampene lidt af ved at alle sæt starter ved
stillingen 3-3.
4. Aldersgrænser og nethøjder
U17 født 2004-05, HU17 2,35 m, DU17: 2,24 m.
U15 født 2006-07, HU15: 2,24 m, DU15 2,15 m.
Holdet tilmeldes den aldersklasse, som den ældste spiller på holdet har.
Der er generel dispensation for Kids-, U15-, U17- og U19-spillere til at deltage på et hold i
aldersgruppen umiddelbart over den, som spilleren tilhører. Efter ansøgning kan der opnås

dispensation til at spille i en aldersgruppe, der ligger mere end én aldersgruppe over den, som
spilleren tilhører. Speciel blanket, som kan hentes fra www. volleyball.dk, skal anvendes.
Kun spillere, der kan være spilleberettigede ved DM for ungdomshold kan deltage i
kvalifikationsturneringen og der skal være løst personlig licens for alle. Manglende personlig licens
kan føre til bøder.
5. Stævnerne
Se oversigten på http://mjvb.dk/UDM-kval.html
Stævnedatoerne ligger fast. Man kan ikke flytte kampe.
6. Dommere og sekretærer
Klubberne påsættes som dommere og sekretærer og skal stille med folk, der magter opgaverne.
7. Protester
Stævnelederen kontakter inden stævnets start to ledere/trænere fra to andre kredse og de tre
danner tilsammen dagens protestudvalg.
Hvis et hold vil nedlægge en protest jf. §39 i FT, skal stævnelederen tilkaldes til banen og klubben
skal betale 500 kr i protestgebyr. Kampen afbrydes mens protestkomiteen træder sammen, hører
parterne, og afgør sagen. Det må allerhøjst vare 10 minutter. Hvis protesten tages til følge
returneres protestgebyret. I modsat fald tilfalder det præmiepuljen hos MJVB.
Hvis et af protestudvalgets medlemmer skønnes inhabil i en sag, afgøres den af de to andre.
8. DM-deltagelse
I kvalifikationsturneringen spiller vi om 4 pladser for hvert køn ved hvert af disse DM-finalestævner:
U15 DM 8.-9. maj 2021
U17 DM 29.-30 maj 2021
Værtsklubben er sikret deltagelse i DM, men hvis værtsklubben kvalificerer sig på en af de fire
pladser, der spilles om, går den ledige værtsklubplads i puljen, der kan søges på wildcard.
På VDs hjemmeside kan man finde flere oplysninger i Reglement for Danmarksmesterskabet i
volleyball for ungdomshold:
http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/ungdomsturneringer
Når DM-kvalifikationsturneringen er afgjort, har klubberne mulighed for at søge om wildcard til
hold, som ikke opnåede kvalifikation til DM. Hvis en motiveret wildcardansøgning skal være sikker
på at komme til behandling, skal den senest 19. april 2021 sendes til turnering@volleyball.dk

